
REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W NORDIC WALKING
IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH OBCHODÓW DNI ZDZIESZOWIC POD

 
HONOROWYM PATRONATEM 

BURMISTRZA DIETERA PRZEWDZINGA

PRZEWODNICZĄCEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PIOTRA DUDY

1. CEL:

Popularyzacja Nordic Walking - jako nowoczesnej  formy ruchu oraz promocja aktywności  fizycznej  i  sportu dla 
wszystkich wśród społeczeństwa w różnym wieku oraz różnych środowisk społecznych.

2. TERMIN: 10 czerwca 2012 godz. 11.oo

POKAZ techniki : Nordic Walking – Mistrzyni Świata NW – Irena Pakosz – 11:00

START : 2500m-VIP-godz.11:30

START : 5000m   -  godz. 12:00

BIURO ZAWODÓW - 10.06.2012 (niedziela) w okolicy startu-mety od godz. 9.30 do 10.30

3. MIEJSCE ZAWODÓW:

JANUSZKOWICE ul. Wolności 64 – gmina Zdzieszowice woj. opolskie

4. ORGANIZATORZY:

•Sołectwo i LKS „GORNIK” Januszkowice

•Urząd Miejski w Zdzieszowicach

•Zarząd Regionu i Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

5. PATRONAT HONOROWY :

•Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda                                                                 

• Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing

6. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU:

a.  Podczas imprezy obowiązują  przepisy  zawodów Polskiej  Federacji  Nordic  Walking w oparciu o International 
Association of Athletics Federations (IAAF)

KOBIETY MĘŻCZYŹNI



KJ : 17 i młodsze MJ:  17 i młodsi

K18: 18 - 34 lat                                                                 M18: 18 - 29 lat

K30: 30 - 39 lat M30: 30 - 39 lat

K40: 40 - 49 lat M40: 40 - 49 lat

K50: 50 – 59 lat M50: 50 – 59 lat

K60: 60 +
M60: 60 +

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE:

•przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

•w przypadku nie zgłoszenia się minimum 3 osób w danej kategorii wiekowej, zgłoszone osoby automatycznie przepisywane są do 

młodszej kategorii wiekowej

VIP: OSOBY ZNANE

   Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych 

kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych 

kija Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. 

Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 
7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA, START

-   Zgłoszenia należy dokonywać poprzez e-mail : p_pako@wp.pl , ppakosz@op.pl ,  wypełnienie 
karty zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, rok urodzenia, miejscowość lub klub 
 - limit uczestników 200 osób
-   Opłata startowa wynosi:
•20 zł - do 8.06.2012 decyduje data wpływu na konto

•30 zł - po 8.06.2012 na konto lub osobiście w biurze zawodów

uczestnik, który dokonał opłaty startowej w terminie wcześniejszym proszony jest o okazanie dowodu wpłaty w dniu 

10.06.2012 w Biurze Zawodów 

-   Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika

-   Opłatę należy wpłacać na konto bankowe : BS Leśnica : 64 8907 0008 2001 0005 8492 0001

8.NAGRODY
-  Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród odbędzie się 10.06.2012 r.

- Zdobywcy miejsc I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na Kobiety i Mężczyzn, otrzymają medale, 
nagrody rzeczowe, klasyfikacja VIP 

9. TRASA

-    Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej (okolice startu-mety)
-    Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie 
regulaminu imprezy i przepisów Nordic Walking (wg Przepisów Zawodów Nordic Walking Polskie Stowarzyszenia N W)
-    Trasa będzie oznaczona będzie specjalnymi znacznikami trasy oraz ostrzeżeniami
-     Trasa przebiega po drogach  polnych, leśnych wokół jeziorka w Januszkowicach

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

mailto:p_pako@wp.pl
mailto:ppakosz@op.pl


-Wszelkie  kwestie  sporne  rozstrzyga  sędzia  główny  zawodów.  Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  należy  do 
Organizatorów

- Możliwość zakupu profesjonalnych kijków nordic walking firmy TSL www.rakiety.pl  lub www.kijki.pl

- masaż sportowy dla zawodników w wykonaniu studentów PWSZ w Raciborzu 

    z Centrum    Rehabilitacji w Raciborzu  J.M. Jendrysek

Życzymy miłych przeżyć i „zakochać się w Nordic Walking”

 

http://www.kijki.pl/
http://www.rakiety.pl/

